
 

 

PREEK DOOR DE WEEK+ 
 

Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst. 
 

Mocht je de preek en het getuigenis in de dienst gemist hebben, bekijk deze dan eerst op onze 
website www.meerkerk.nl  voor je naar je huiskring gaat, zodat je uit de eerste hand samen met je 
kringleden kan delen in de boodschap die de Heer in ons midden als Meerkerk heeft neergelegd. 
 

Behalve in de huiskringen is de PddW+ ook geschikt voor momenten waarop je je geloof wilt delen 
met anderen buiten je huiskring. Bijvoorbeeld met je partner of kinderen, met je vrienden, in je 
bedieningsteam in de kerk of met een aantal collega’s op je werk. 
 

 

ZONDAG 2 DECEMBER 2018 
 

Prediker: Peter Kos 

 

TITEL: IK HEB U UITGEZONDEN OM TE OOGSTEN 

 

Bijbellezing: Johannes 4:31-38 (HSV) 
31 En intussen vroegen de discipelen Hem: “Rabbi, eet toch iets.” 32 Maar Hij zei tegen hen: “Ik heb 
voedsel te eten waarvan u geen weet hebt.” 33 De discipelen dan zeiden tegen elkaar: “Iemand 
heeft Hem toch niet te eten gebracht?” 34 Jezus zei tegen hen: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe 
van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng. 35 Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan 
komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te 
oogsten. 36 En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich 
samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. 37 Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de 
ander oogst. 38 Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen; 
anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald.” 
 
Bijzonderheden 

Zondag 2 december is Zendingszondag en eerste Adventzondag. Deze zondag kwamen ook de 
Kerstflyers beschikbaar en richten we ons op de kansen die Kerst ons bieden en op onze 
Kerstnachtdiensten. Nieuw dit jaar is het reserveren van kaarten voor jou en je gasten via de 
website. 
 
Een paar opmerkingen 

Peter heeft gesproken over delen, vrucht, oogst. Het zijn allemaal woorden die iets zeggen over 
Gods hart, dat ernaar verlangt dat mensen Hem kennen en waarvoor Hij ons als kerk en gelovigen 
wil gebruiken. Denk aan de verschillende logo’s die kerken gebruiken. De baptisten gebruiken vijf 
broden (delen) en twee vissen of een wijnrank (vrucht). Het logo van de Meerkerk is een 
korenschoof, die de oogst symboliseert. 
 
In Johannes 4:31-38 zien we de urgentie van het oogsten verwoord. Jezus heeft net het gesprek 
met de Samaritaanse vrouw gehad. Zij was weer naar de stad gegaan om te vertellen wat er 
gebeurd was. Dan komen de verzen 31-38, die voor de discipelen een voorbereiding lijken op de 
komst van de mensen uit de stad, “klaar om te oogsten” vanwege het voorwerk van Jezus. 
 
Zoals Jezus kwam en komt naar ons (advent), mogen wij in navolging van Hem naar mensen 
gaan/onder mensen zijn (zending) met het oog op de oogst. 

https://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=baf3808280&e=ad0e9227ca


 

 

 
Zo eindigt vers 38 ook met de opdracht: Ik heb u uitgezonden om te oogsten. In het vertrouwen 
dat Jezus het voorwerk heeft gedaan, mogen we erop uitgaan om de oogst te mogen binnenhalen. 
Misschien wel door heel simpel een Kerstuitnodiging aan iemand te geven. 
 

Aanvullende Bijbellezingen 

 

Johannes 6 
Over de vijf broden en twee vissen 
 

Johannes 4:1-42 
 

************************************************************************** 
LIEDEREN 
 

Heer, U bent mijn God - 683 
O kom, o kom, Immanuel - Gez 125 
Al wat ik ben - 697 
Schoonste Heer Jezus 
Als wij samen U aanbidden - 576 

 

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage 
 

************************************************************************* 

GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk of je ze kunt 
aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn. 
Mocht je aanvullende en/of andere vragen willen behandelen op je huiskring, dan kan de volgende 
indeling in soorten vragen je wellicht helpen: 
1 verwerkings- of begripsvragen (bijbel lezen en bespreken): wat staat er? 
2. belevingsvragen (of motivatievragen): wat ervaar ik hierbij? 
3. toepassingsvragen: wat wil/kan ik ermee doen (een beslissing nemen)? 
Bovenstaande driedeling kun je ook zien als: 'hoofd – hart – handen' of: 
snappen – wil/kan ik? – wat ga ik doen? 
Denk vooraf biddend na welke vragen je in ieder geval op de huiskringavond wilt bespreken. 

 

Neem tijd om - in stilte - naar boven te halen wat jou in de dienst heeft geraakt en hoe God daarin 
tot je heeft gesproken. Mocht je tijdens de dienst aantekeningen hebben gemaakt, neem ze erbij. 
NB. Als je de dienst hebt gemist of je geheugen wilt opfrissen: op de website vind je de hele dienst 
in audio en de preek in video. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je 
sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 

 

2. Petra deelde haar verhaal zondag n.a.v. een kinderkerstflyer die ze had gekregen. Hoe 
bemoedigt dit verhaal jou? 
 

3. Lees met elkaar Johannes 4: 31-38 en neem even de tijd om voor jezelf te markeren wat jou in 
de tekst in het bijzonder aanspreekt. Als iedereen klaar is, deelt iedereen één woord die uit deze 
tekst er uit sprong en licht iedereen toe waarom dit er uit sprong.  
 

4. Wissel uit hoe jij met mensen wel eens in gesprek bent raakt over het geloof. Misschien heb je 



 

 

wel eens een keer iemand uitgenodigd voor een Kerstnachtdienst of voor de slotavond van de 
cursussen. Hoe ging dat? Misschien ben hierin je wel teleurgesteld geraakt. Wissel dan ook je 
teleurstellingen hierin uit en vertel wat je met die teleurstelling deed en hoe dat doorwerkte op 
jezelf en je geloofs-/gebedsleven. 
 
5. Peter sprak over de oogst. Is het voor jou belangrijk om je geloof te delen met andere mensen? 
Met welk doel zou je mensen willen vertellen over je eigen geloofsleven? 
 

6. Velen van ons vinden het moeilijk om met anderen over het geloof te praten. Welke beloftes 
staan er voor jou in de Bijbel die jou hierbij (kunnen) helpen. Denk hier even voor jezelf over na en 
deel ze vervolgens in de kring. 
 

7 Wat is jouw unieke persoonlijke verhaal? Doe een oefening met elkaar door in 1 minuut te 
vertellen waarom je gelooft. Iedereen schrijft eerst zijn/haar verhaal op en vertelt dat vervolgens 
in 1 minuut aan elkaar. Doel: een verhaal klaar hebben om op elk moment je geloof te kunnen 
delen als zich een mogelijkheid aandient. 
 
8. Schrijf met elkaar namen op van mensen die je wilt uitnodigen of graag mee zou willen nemen 
naar een van de kerstnachtdiensten. Bid samen vervolgens voor deze mensen. 
 
9. Spreek af hoe je elkaar in het proces van uitnodigen kunt bemoedigen. Een voorbeeld: elkaar de 
komende tijd op de hoogte houden of het uitnodigen gelukt is. 
 

****************************************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
 
Heer, we willen U danken dat U Uw eigen Zoon naar de wereld heeft gezonden om ons te redden. 
Zo zendt U ook ons om van U te getuigen op de plek waar U ons geplaatst heeft. U zegt dat de 
velden wit zijn om te oogsten. Help ons met Uw ogen naar de mensen in onze omgeving te kijken 
en onder leiding van Uw Geest over U te getuigen. Amen. 
 

************************************************************************** 
BIJLAGE: LIEDEREN 

 
683 – Heer, U bent mijn God 

Heer, U bent mijn God 
en ik verhoog Uw Naam 
Heer, U bent mijn God, 
en ik verhoog Uw Naam 
 
‘k Wil U zoeken in de morgen, 
en U volgen op al Uw wegen 
En stap voor stap leidt U mij, 
ik wil bij U zijn iedere dag, 
 
ik wil bij U zijn iedere dag, iedere dag 
 
Refrein: 
Halleluja, wij eren U, Heer Jezus, 
en voor eeuwig zingen wij: 



 

 

Halleluja, want U alleen bent waardig 
En voor eeuwig zingen wij: 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja 
 
Gez 125 - O kom, o kom, Immanuel 
O kom, O kom, Immanuel, verlos uw volk. uw Israêl, 
herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, O Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israêl! Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israêl! Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israêl! Hij is nabij, Immanuel! 
 
697 - Al wat ik ben 
Al wat ik ben, leg ik in uw hand, 
ik geef mijzelf volledig 
Mijn leven rust in de palm van uw hand, 
ik ben van U voor eeuwig 
 
Refrein: 
Jezus, ik geloof in U 
Jezus, ik vertrouw op U 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen 
 
Zo wandel ik heel dicht aan uw zij, 
ook in mijn pijn vertroost U mij 
En ik vertrouw op wat U belooft, 
uw woord staat vast voor eeuwig 
 
(Refrein) 2 x 
 
Ik aanbid U, ) 
ik aanbid u, Heer. ) 4x 
 
Ik vertrouw U, ) 
ik vertrouw op U. ) 2x 
 
(Refrein) 2 x 
 
Schoonste Heer Jezus 
Schoonste Heer Jezus, Heer aller Heren 
Lam van God en mensenzoon 
U wil ik prijzen, U wil ik eren 



 

 

nu ik hier nader voor Uw troon 
 
Schoonste Heer Jezus, Heer alles Heren 
Lam van God en mensenzoon 
U wil ik prijzen, U wil ik eren 
nu ik hier nader voor Uw troon 
 
Schoonste Heer Jezus, Koning der Koningen 
Uw naam aanbid ik mijn leven lang 
niemand is mooier, niemand is heerlijker 
ik zing voor U dit lofgezang 
 
Schoonste Heer Jezus, machtige Vredevorst 
hemel en aard' buigt zich voor U neer 
niets hier op aarde heeft zoveel waarde 
als U, mijn Jezus, schoonste Heer 
als U, mijn Jezus, schoonste Heer 
 
576 - Als wij samen U aanbidden 
Als wij samen U aanbidden 
dan maakt uw Geest ons één 
U bent welkom in ons midden, 
wij eren U alleen 
Ons hart staat voor U open, 
Heer, neem de ereplaats 
wij heffen onze handen naar U op 
 
Refrein: 
Immanuèl, God zelf is met ons ) 
Vredevorst, machtig God,          ) 2x 
de allerhoogste heer                 ) 
 
Zie hoe, als wij voor Hem zingen, 
de hemel opengaat 
en als frisse morgenregen 
zijn liefde mensen raakt 
Want U alleen bent waardig, 
dat Sion U aanbidt, 
de koning die voor eeuwig heersen zal! 
 
(Refrein) 

*** 

 


